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1. Spørgsmål: Hvem sidder i bestyrelsen for Fonden for de Åbne
Rum, der har tilsyn med Folkets Hus på Nørrebro?
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I bestyrelsen for Fonden for de Åbne Rum sidder:
Advokat Knud Foldschack (formand)
Domprovst Anders Gadegaard
Forstander for Settlementet Jacob Tamsmark
Kulturiværksætter Lærke Hein

2. Spørgsmål: Er det samme fond, der stod for Ungdomshuset,
Jagtvej 69?
Svar: Omkring Ungdomshuset på Jagtvej 69 var der ingen
fond, der havde opgaver, svarende til de opgaver som Fonden
for de Åbne Rum har i forhold til Folkets Hus, herunder
tilsynsforpligtelse.
Ungdomshuset på Dortheavej er organiseret på en tilsvarende
måde som Folkets Hus med Fonden Jagtvej 69 som
tilsynsførende. I bestyrelsen sidder:
Advokat Knud Foldschack (Formand)
Domprovst Anders Gadegaard
Tidl. formand for Byggefagenes Samvirke Anders Olesen
Tidl. formand for Roskildefonden Leif Skov
Direktør Martin Sundsbøl

3. Spørgsmål: Er Københavns Kommune repræsenteret i
Fonden?
Svar: Nej Københavns Kommune har ikke ønsket at være
repræsenteret i Fonden for de Åbne Rum, og er heller ikke
repræsenteret i Fonden Jagtvej 69.
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4. Spørgsmål: Hvem står for Ungdomshuset i Nordvest, hvilken
gruppe af unge, og hvor mange deltager i de enkelte huse?
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Fonden Jagtvej 69 er tilsynsførende i forhold til Ungdomshuset
i Nordvest. Brugerne af Ungdomshuset i Nordvest er unge,
hvorimod Folkets Hus på Nørrebro, der har eksisteret siden
1971, har brugere i alle aldersgrupper. Der findes ikke
opgørelser over antallet af brugere omkring de enkelte huse.
5. Spørgsmål: Hvilke aktiviteter foregår i de enkelte huse?
Ungdomshuset på Dortheavej rummer først og fremmest
koncerter, men har også bogcafé, folkekøkken, møder og
arrangementer omkring forskellige emner, selvforsvar, yoga,
capoira og lignende.
Folkets Hus rummer traditionelt en café, folkekøkken,
mødelokaler, spillemænd og et sportsrum, der bl.a. bruges til
yoga, afrikansk dans, ældre tai chi og ryghold. Aktivisterne
omkring bl.a. caféen har trukket sig fra huset i december, så
aktiviteterne i huset er i øjeblikket kun af sporadisk karakter.

6. Spørgsmål: Hvilken plan er der for de tre medarbejdere, der
skal indgå i arbejdet med Folkets Hus på Nørrebro. Hvor
meget bidrager Københavns Kommune med økonomisk?
Der arbejdes med et forslag om, at der ansættes 3
medarbejdere til at sikre aktiviteterne i huset og overholdelse
af husets retningslinjer. Medarbejderne skal ansættes under
Fonden for de Åbne Rum, der har ansøgt om et tilskud på ca. 2
mio. kr. årligt. Husordenen for Folkets Hus er vedlagt.
Folkets Hus stilles huslejefrit til rådighed for brugerne, dog
undtaget caféens areal, hvor brugerne betaler husleje. Der ydes
et aktivitetstilskud på 20.000 kr. årligt.
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